SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO APKLAUSŲ ATASKAITA
2020 M. RUDENS SEM.
Apklausos
metai,
ketvirtis,
kokia
apklausa ir
vykdytojas
2020 m. IV
ketvirtis.
Apklausa –
Teisės studijų
programos
atitikimas darbo
rinkos
poreikiams
(darbdavių bei
socialinių
partnerių
nuomonė)

Apklausos
dalyviai (kiek iš
viso jų yra ir koks
procentas
atsakė*)
Apklausa teikiama
el. būdu 17-ai
darbdavių. Pilnai
pateikė nuomonę 14
darbdavių, t.y. 82,4
proc.

Rezultatai/išvados

Privalumai (kas
įvertinta gerai)
Didžioji dalis darbdavių
nurodė, kad Kolegijos
absolventų pasirengimas
profesinei veiklai yra
pakankamas.
Darbdaviai akcentuoja
absolventų pakankamą
teorinį pasirengimą,
bendrąjį koleginį
išsilavinimą, pakankamą
asmeninių savybių ir
gebėjimų lygį.
Darbdaviai, renkantis
darbuotoją, prioritetą
teiktų absolventų
komandinio darbo,
specialybiniams,
komunikavimo, projektų
valdymo įgūdžiams.
Bendradarbiavimo su
Kolegija kryptys,
išskirtinos: bendrų

Gerintinos
sritys/rizikos (kas
įvertinta prastai)
Atkreipiamas dėmesys į •
praktinių profesinių
įgūdžių ir gebėjimų bei
verslumo gebėjimų
nepakankamumą, bet
•
nurodoma, kad tai nėra
svarbu, renkantis
darbuotoją.
.Kaip vieną iš geresnio
parengimo krypčių
darbdaviai nurodė
daugiau dėmesio skirti
studentų praktikų (turinys
ir trukmė) organizavimui.
Konkretūs pasiūlymai
nebuvo pateikti.

Kur kokybės gerinime panaudota ar planuojama
panaudoti
Kokių kokybės
Įvykdymo
gerinimo
Atsakingas ir
informacija
priemonių imtasi
įvykdymo
(data ir kas
ar planuojama
terminas
padaryta)
imtis
Apklausos
rezultatus pristatyti
TSPK posėdyje

E.Čižienė
Iki 2021 m.
vasario mėn.

Svarstyti galimybę
daugiau dėmesio
dalyke Verslumo
ugdymas skirti
projektų vadybai
(individualus
pokalbis su dalyko
dėstytoja).

E. Čižienė
Iki 2021 birželio
mėn.
individualus
pokalbis su
dalyko dėstytoja

Studijų procese
daugiau dėmesio
tikslinga skirti
studentų praktinių
specialybės įgūdžių
formavimui:
gebėjimui dirbti su
teisės aktais ir
procesiniais

E. Čižienė, darbo
grupė
Iki 2021 m.
birželio mėn.
Dalykų aprašų
turinio peržiūra,
atnaujinant TSP

Apklausos
rezultatai aptarti
2021-01-21
TSPK posėdyje.

tiriamųjų projektų
vykdymas; konkrečių
tyrimų vykdymas pagal
organizacijos užsakymą;
darbo organizavimo,
procesų optimizavimo
sprendimai.

dokumentais,
pritaikant žinias
praktikoje..
Koreguoti išorinių
praktikų užduočių
turinį .
Pagal poreikį
vykdyti bendrus
tiriamuosius
projektus.

E. Čižienė, darbo
grupė
Iki 2021 m.
birželio mėn
Praktikų aprašų
turinio peržiūra,
atnaujinant TSP

Individualiai su
socialiniais
partneriais aptarti
tyrimų vykdymo
poreikį bei
galimybes juos
vykdyti
2020 m. IV
ketv.
Buhalterinės
apskaitos studijų
programos
atitikimas darbo
rinkos
pokyčiams

Gauta 15 anketų, pilnai
atsakyta – 7 anketos

46,67 proc.

Didžioji dalis darbdavių
nurodė, kad Kolegijos
absolventai turi
pakankamai teorinių,
profesinių žinių;
pakankamai profesinių
įgūdžių ir gebėjimų;
reikalingų bendrojo
koleginio išsilavinimo
žinių ir gebėjimų;
reikalingų asmeninių
savybių ir gebėjimų;
reikalingų verslumo
gebėjimų.

•

2020, IV ketv.
Logistikos
studijų
programos
rezultatų
atitikimas darbo
rinkos
pokyčiams

Logistikos įmonės
73 proc.

2020, IV ketv.
Tarptautinio
verslo studijų
programos
rezultatų
atitikimas darbo
rinkos
pokyčiams

Verslo įmonės,
užsienio kapitalo
įmonės
30 proc.

2020, IV ketv.
Verslo vadybos
studijų
programos
rezultatų
atitikimas darbo
rinkos
pokyčiams

Verslo įmonės
16 dalyvavusių, 4
pilnai užpildytos
anketos

Darbdaviai nurodė, kad
Kolegijos studentai turi
pakankamai teorinių
profesinių žinių,
reikalingų savarankiško
darbo planavimo,
organizavimo ir
sprendimų priėmimo,
kūrybiškumo įgūdžių,
socialiniai dalininkai
linkę darbinti
absolventus
savose įmonėse.
Darbdaviai pažymi
studentų pasirengimą
profesinei veiklai,
komandinio darbo
įgūdžius, kompiuterinis
raštingumą, užsienio
kalbų mokėjimą.

Gilintini praktiniai
profesiniai
įgūdžiai.

Įkurti specializuotą
logistikos auditoriją

SP pirmininkė
dr.D.Micevičienė
, dr.A.Tautkus,
SMF dekanė;
2021 m. II-III
ketv.

Gilintini praktiniai
profesiniai
įgūdžiai.

SP komiteto
pirmininkė dr.
D.Micevičienė;
I ketv.

Darbdaviai teigiamai
vertina kolegijos
absolventų pasirengimą
profesinei veiklai.

Daugiau dėmesio skirti
studentų
praktikos (turinys ir
trukmė) organizavimui

Diskusija su
dėstytojais
išplėstiniame Verslo
studijų krypties
komiteto posėdyje
ypač akcentuojant
pasirenkamųjų
alternatyvų
(specializacijos)
blokų
dalykų išpildymo
turinį
Studijų procese
daugiau dėmesio
tikslinga skirti
studentų praktinių
specialybės įgūdžių
formavimui;
Surengti diskusiją
su išorinėmis
praktikomis
vadovaujančiais

SP pirmininkė dr.
D. Lipinskienė I
ketv.

Auditorijos
rengimas
pradėtas

2020 m. IV
ketv.
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
studijų
programos
atitikimas darbo
rinkos
pokyčiams,

15 Panevėžio m.
ikimokyklinio
ugdymo mokyklų
vadovų

2021 m. I
ketvirtis
(priešpaskutini
o semestro
pabaigoje),
apklausa apie
studijų
programos ir
studijų
organizavimo
kokybę

IPU studijų
programos
baigiamųjų kursų
studentai
Iš viso 27, atsakė
16, 59 proc.

Gerai vertinami šie
kolegijos absolventų
pasirengimo profesinei
veiklai aspektai:
absolventai turi
Pakankamai teorinių
profesinių žinių bei
reikalingų bendrojo
kolegijinio išsilavinimo
žinių ir gebėjimų; turi
pakankamai reikalingų
asmeninių savybių ir
gebėjimų, bei verslumo
gebėjimų; turi
pakankamai praktinių
profesinių įgūdžių ir
gebėjimų.
Labai gerai vertinamos
galimybės studijuoti /
atlikti praktiką
užsienyje: tiek
informacija apie
studentų mainų
programas, tiek studentų
atrankos studijuoti
užsienyje yra viešos ir
skaidrios. Labai gerai
vertinamas studijų
organizavimas ir
neakademinės veiklos:
darbuotojai padeda
spręsti problemas;
kolegijoje

Būtina studijų programos
turinį derinti su darbdavių
atstovais

Vertindami studijų
programą 12,5 proc.
respondentų nesutinka,
kad studijų turinys
atitinka naujausias
tendencijas

dėstytojais,
studentais.
Planuojama
organizuoti
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo programos
apskritojo stalo
diskusiją, kurios
dalyviai ikimokyklinio ir
priešmokyklinio u
įstaigų vadovai,
švietimo skyrių
atstovai, kolegijos
dėstytojai, studentai,
absolventai

Planuojama
organizuoti
išplėstinį SPK
posėdį su
visais SP dirbančiais
dėstytojais ir
išanalizuoti
gautus apklausos
rezultatus.

SPK
pirmininkė,
SMF dekano
pavaduotoja
MTEPI veiklai,
Praktinio
mokymo vadovė,
2021 m. gegužės
mėn.

SPK
pirmininkė,
2021 m.
kovo mėn.

Studijų
programos
turinys su
darbdavių
atstovais
derinamas
reguliariai

organizuojama įdomi
neakademinė veikla.
Gerai vertinami šie
studijų programos
aspektai: studentai žino,
ko išmoks ir ką gebės,
baigę studijas; dalykai
vienas kitą papildo, jų
turinys nesikartoja;
studijuodami gauna
pakankamai teorinių
žinių, studijose užtenka
praktinių užsiėmimų.
Gerai vertinamos studijų
sąlygos: studijoms
reikalingos patalpos yra
patogios ir tinkamai
įrengtos; kolegijoje
pakanka vietų, kuriose
galima savarankiškai
mokytis ne užsiėmimų
metu.
Didžioji dauguma
respondentų teigia,
esantys patenkinti
studijų kokybe.
2021 m. sausis
Apklausa apie
Buhalterinės
apskaitos studijų
programos ir
studijų
organizavimo
kokybę

SP Buhalterinės
apskaitos studentai
73,68 proc.

Studentai studijų
programą ir studijų
organizavimą vertina
teigiamai. Labiausiai
išryškėjęs teigiamas
aspektas – praktika
kolegijoje.

Studentų siūlymai:
Daugiau praktikos
kolegijoje; Yra
nereikalingų dalykų, pvz.
teko du kartus rašyti
verslo planą; Kuo daugiau
praktikos su
programomis, nes jos

Nuo 2018 m.
padidėjo
kontaktinių
valandų
ištęstinių studijų
studentams nuo
20 proc. iki 40
proc., taip pat

duoda didžiausią naudą ir
suvokimą

buvo
pakoreguoti
dalykų turiniai ir
pakeisti dalykai

2021m. sausis
Įvertinti
Logistikos
studijų
programos ir
studijų proceso
organizavimo
kokybę

SP Logistika
studentai,
30 proc.

Studentai nurodė žiną,
ko išmoks ir ką gebės
baigę studijas, pabrėžė
įsitikinę, kad į jų
nuomonę ir pagrįstus
siūlymus dėl studijų
kokybės yra
atsižvelgiama.

Vidinių praktikų
organizavimas, atskirų
studijų dalykų paskirtis
programos kontekste.

Studijų plano
korekcija, vidinių
praktikų aprašų
monitoringas,
programos turinio
atnaujinimas.

SP komiteto
pirmininkė dr.
D.Micevičienė; IIV ketv.

2021m. sausis
Įvertinti
Tarptautinio
verslo studijų
programos ir
studijų proceso
organizavimo
kokybę

SP Tarptautinis
Verslas studentai,
30 proc.

Studentai nurodė žiną,
ko išmoks ir ką gebės,
baigę studijas,
priimtinas studijų
programos turinys,
pakankami žmogiškieji
ir materialieji ištekliai,
priimtinas studijų
proceso ir vertinimo
organizavimas.

Gilintini savarankiško
darbo planavimo,
organizavimo ir
sprendimų priėmimo,
kūrybiškumo gebėjimai.

Diskusija su
dėstytojais
išplėstiniame Verslo
studijų krypties
komiteto posėdyje.
studijų metodų ir
atsiskaitymo formų
parinkimo
klausimais, ypač
akcentuojant
pasirenkamųjų
alternatyvų blokų
dalykų turinį.

SP pirmininkė dr.
D.Micevičienė
I ketv.

2020/2021 m.m.
rudens sem.
Apklausa apie
studijuotus
dalykus

Visų fakulteto studijų Visose studijų
programų studentai
programose dauguma
46 proc.
dalykų visais anketoje
pateiktais klausimais
įvertinta teigiamai

Stebima nauja gerintina
sritis: studijų rezultatų
vertinimas (grįžtamojo
ryšio stoka);
Pavieniai atvejai dėl

Pokalbiai su
dėstytojais;
didaktikos mokymai

SP komitetų
pirmininkai,
dekanė
Iki 2021 m.
gegužės mėn.

2020 m. rudens
sem. Apklausa
apie praktikos
organizavimą

(pritariu ir tikrai
pritariu): dauguma
dėstytojų vertinami kaip
puikūs, malonūs,
nuoširdūs, savo dalyką
išmanantys; pažymimas
aiškus, nuoseklus
dėstymas, parinkti
mokymo metodai,
realūs, gyvenimiški
pavyzdžiai, praktinės
užduotys. Pabrėžiama,
kad studijose pakanka
praktinių/laboratorinių
užsiėmimų, erdvių
savarankiškam darbui.
Palankiai vertinamas
lankomumo skatinimas,
inovatyvūs studijų
metodai ir priemonės,
pagarba studentui.
Visų fakulteto studijų Dauguma studentų
programų studentai
teigiamai vertina
65 proc.
praktikų organizavimo
procesą; studentus
tenkina praktikų
užduotys (aiškios,
įdomios ir naudingos);
gerai vertinamos
teikiamos konsultacijos
praktikų metu

medžiagos, paskaitų įrašų
talpinimo VMA.

Studentai pageidauja
ilginti praktikos laiką
(BA, L)
Skirti daugiau dėmesio
bendravimui su studentais
(T)
Detalizuoti, konkretizuoti
praktikos užduotis;
daugiau komunikuoti su
studentais (IPU)

Aptarti SP komitetų
posėdžiuose;
pokalbiai su už
praktiką atsakingais
dėstytojais bei
Praktikų vadovais

Iki 2021 m.
gegužės mėn.

